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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, Gabon jaiei amaierea 
eta Urtean Zeharreko Liturgi aldiari hasierea 
emoten deutsen Jaunaren Bateoa ospatzera. 
Pekatariekin lerrotuta, Joanen damu-bateoa 
hartzen dau Jesusek; zerua zabaltzen dau; Jain-
koagazko hartu-emonetan sartzen gaitu… Ez 
daigun galdu aukera hau. Jarraitu deiogun Litur-
gia hau ospatuz. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

Bateoko uretan, Jauna, gaituzu   
pekaturako hil ta zeuretzat biztu. 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 

 
DAMU OTOITZA 
 
Aurkeztu gaitezan, damutasunez, Jaunaren au-
rrean, gure pekatuetatik askatzeko egiten da-ta 
bat pekatariekaz: 
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—Jesus Jauna, Espirituak bultzatua zarana, 
erruki, Jauna. 
 
—Jesus Jauna, aldi eta egoerei adi zagozena, 
Kristo, erruki. 
 
—Jesus Jauna, damu-bateoa hartu eta zeruak 
zabaltzen deuskuzuzana, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
Izan daigun gogoko Jainkoari Aintza emotea; 
gure bizitza osoa izan daitela horixe, Espiritua-
ren bultzadatan eta senideen onuretan: 
 
 —Aintza zeruan (3) Jaunari, 
 eta bakea (2) lurrean gizonari (bir). 
 

1. Handi ta eder zaitugulako 
gora zu!, eskerrak zuri; 
zure Semea gu salbatzera 
bialdu dozu zerutik. 
 
2. Gugaitik jaio, gugaitik bizi, 
gugaitik, Jesus, hil zinan; 
gugaitik gora, bizturik zara 
Jainko Aitaren argitan 

 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
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(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun salmoa: Sal 28 
 

 
 
 

R/. Bere herria bedeinkatuko dau 
 bakea emonez Jaunak. 

 
 

Emon, Jainko seme-alabok, Jaunari, 
emon ospe eta indar Jaunari. 
Emon ospe Jaunari bere izenaren ederrez, 
gurtu Jauna apainduria deunez. R/. 
 
Horra Jaunaren berbea ur gainean, 
Jauna ur ugarien gainean. 
Jaunaren berbea indartsu, 
Jaunaren berbea ospetsu. R/. 
 
Jainko itzalgarriaren abarrotsa durundan, 
haren jauretxean danek dinoe: Gora! 
Jesarri da Jauna uholde gainean, 
Jauna errege jesarriko betierean. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
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Lehenengo irakurgaia 
 
Jaunaren morroiaren irudira hurreratuko gaitu Isaiasek, eta 
guk, irudi horretan, Jesus ikusiko dogu. Geuretu daigun ha-
ren eginkizuna. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 42, 1_4. 6_7) 
 
 Hauxe dino Jaunak: 
«Hona nire zerbitzaria, Nik eusten deutsodana,  
nire aukeratua, atsegin dodana. 
Honegan ipini dot neure espiritua: 
zuzenbidea ekarriko deutse herriei. 
Ez dau oihu egingo, ez ahotsa goratuko, 
ez dau kaleetan entzunarazoko bere berbea. 
Kanabera arrakaldua ez dau hausiko, 
Ozta-oztaz biztuta dagoan argi-metxea ez dau amatauko. 
Zuzenbidea ekarriko dau leialki; 
ez dau etsiko, ez da hausiko, 
zuzenbidea lurrean ezarri arte; 
uharteak haren irakaspenen zain dagoz. 
Nik, Jaun honek, salbamen-ekintzarako dei egin deutsut,  
eta eskutik heldu; 
Neuk eratu zaitut eta izendatu  
herriarentzat itun  
eta nazinoentzat argi izateko,  
itsuen begiak zabaldu dagizuzan, 
giltzapetuak espetxetik 
eta ilunpetan bizi diranak kartzelatik atara dagizuzan». 

 
Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaia 
Pedro apostoluak bere hitzaldian Jesus Jaunaren eginkizuna-
ren barri emongo deusku: geure eginkizun izan daiteke Espi-
rituaren esanetara jarten baagara. 
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Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 10, 34_38) 
 
 Egun hareetan honan berba egin eban Pedrok: «Orain 
jabetzen naz benetan Jainkoak ez dauala bereizkeriarik egi-
ten, begirunea deutsana eta Beraren guraria egiten dauana 
onartzen dauala baino, edozein herritakoa dala ere. Harek 
bere berbea bialdu eutsen israeldarrei, guztien Jauna dan 
Jesu Kristoren bidez bakearen Barriona iragarriz. Badakizue 
zer jazo zan, Galileatik hasi eta Judea osoan, Joanek iragarri 
eban bateoaren ondoren: Nazareteko Jesusena, hain zuzen 
ere: Jainkoak Espiritu Santuaren indarraz igurtzi eban, eta 
Harek on egiten eta deabruak hartutako guztiak osatzen igaro 
eban bere bizitza, Jainkoa beragaz eban-eta». 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Harrigarria da Joan ebanjelariak emoten dauan 
Jesusi buruzko autorra; baina pozgarria eta ase-
garria ere bai. Egin deiogun harrerea Aleluia 
abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 3, 15_16. 21_22) 
 
 Aldi haretan, herria zain-zain egoan eta da-
nak ziharduen pentsetan ez ete zan Joan Batea-
tzailea Mesias izango. Joanek guztiei adierazo 
eutsen: «Nik urez bateatzen zaituet; baina ba-
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dator ni baino ahaltsuago dana eta ni ez naz 
inor beraren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. 
Harek Espiritu Santuaz eta suz bateatuko zai-
tue». 
 Herri guztia bateatzen ziharduan batean, Je-
sus ere bateatu zan. Eta otoitzean ziharduala, 
zerua zabaldu zan, eta Espiritu Santua jaitsi ja-
kon gainera uso-irudian. Eta berba hau etorri 
zan zerutik: «Zeu zara nire Semea, nire maitea; 
Zeu zaitut atsegin».  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak gugandik hur eta geure artean iza-
teaz gain gure lokarrietatik askatu gura gaitula 
ikusten dogu. Jo daigun eskale bere errukira. 
 
—Elizearen alde: pekatarientzako, aldenduen-

tzako eta itxaropenik aurkitzen ez dabenen-
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tzako ere euren egoeratik askatzeko indar 
izan daiten, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Zorion iturria ondasunak metatzean ikusten 

dabenek Espirituaren argitasuna aurkitu daien 
eta haren esanetara jarteko adorea izan 
daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Zahar, pobre, gaiso eta bazterkuntzea jasaten 

dabenek itxaropena eta laguntza aurkitu 
daien  Jesus Jaunaren jarraitzaile garala di-
nogunongan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Zor jakon begiramena eskuratu daian emaku-

meak, eta bere duintasunean jarria izan dai-
ten bai Elizan, bai gizartean eta baita era-
kunde guztietan ere, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Eukaristiaren mahaira hurreratzeko aukerea 

dogunok Espirituaren esanetara jarri gaite-
zan, behartsuekaz eta sufritzen dabenekaz 
bat egiteko, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
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ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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Jaunartzerako abestia 
 

1 Gau erdian Zu zara distira argizkoa, 
 isiltasun osoan hor zure mintzoa. 
 
R/.  Maitasun-agerpen! 
      Isiltasun osoan Hitza gizon sortzen. 
 
2 Urratu da mundutik ilunpe itxia, 
 sortuazoz zerutik Zuk argi barria. 

 

 
OTOITZA 
 
Geure artean eta geure laguntzaile 
izan gura dozula emon deuskuzu aditzera 
eta agertu deuskuzu zure Seme Jesusengan, 
baina guk sarritan egiten deutsugu uko 
eta nahiago doguz ilunpeak, Jauna. 
 
Jesusi eragiten eutson Espirituak 
eragin deigula geuri ere, eta jarri gaizala 
ezelango bildur eta mekokeria barik 
behartsuen eta sufritzen dabenen ongile, 
eta egin gaizala errukitsuak eta parkatzaileak, 
adiskidetzaile eta bakegileak 
gure egunerokoan bera ezagutu daien danek. 
 
Jesukristo gure Jaun berberaren bitartez. 
Amen. 
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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 

R/. Agur, Maria Belengo, Jesus haurrarekin; 
  Agur, graziaz betea, Jauna da zurekin. 

 
1 Jauna ta Jesus da zure 
 sabeleko fruitu; 
 andre guztien artean 
 bedeinkatua zu. R/. 
 
2 Ama-semeak han dagoz 
 hain apal, hain xume: 
 ama, Andra Maria da, 
 Jaungoikoa ume.  R/. 
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